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Kære Anne Dorthe Prisak
Tak for din henvendelse på vegne af bestyrelsen i SUFO af 14. maj 2020, hvor I
udtrykker jeres bekymring for de hjemmeboende ældre borgere under coronakrisen.
Der er ingen tvivl om, at det er en svær tid for mange at leve under coronakrisen, og
sårbare ældre er nogle af dem, der er hårdest ramt. Derfor er det også vigtigt, at vi
fortsat har fokus på vores ældre borgere, og at vi sørger for, at der tages ekstra hånd
om gruppen i denne tid.
Jeg ved, at I som forebyggelseskonsulenter har en særlig indgang til de ældre
borgere, og udfører et vigtigt stykke arbejde i at opspore borgere, som har brug for
en sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Jeg håber i den forbindelse, at
Sundheds‐ og Ældreministeriets svar af 20. maj har kunnet besvare jeres spørgsmål til
de forebyggende hjemmebesøg under COVID‐19.
Samtidig vil jeg også gerne sige tak til jer for at dele jeres bekymringer og
synspunkter. Jeg er enig med jer i, at vi skal have fokus på at sikre, at alle ældre får
den hjælp, som de har brug for. Derfor har regeringen og de øvrige aftaleparter i
aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID‐19 fra 1. Maj 2020
indskærpet vigtigheden af, at serviceniveauet på ældreområdet skal prioriteres højt
og tilbage til normalt niveau. I mit brev til kommunerne af 12. maj opfordrer jeg
desuden kommunerne til at påbegynde overvejelser om, hvordan man lokalt vil sikre
genetablering af den nødvendige hjælp til de ældre, som midlertidigt har måtte leve
uden eller med kun begrænset hjælp.
Med aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID‐19 er der også
afsat midler til en række initiativer, som skal forebygge ensomhed og sikre, at ældre
på plejehjem og ældre beboere i eget hjem kan fastholde deres livskvalitet og
mentale helbred så godt som muligt under COVID 19. Der er i den forbindelse nedsat
et partnerskab mod ensomhed under COVID‐19, som skal indsamle gode erfaringer
og foreslå mulige løsninger på bekæmpelsen af ensomhed under COVID‐19.
Derudover skal partnerskabet udarbejde en egentlig strategi mod ensomhed under
COVID‐19. Partnerskabet havde første møde den 3. juni 2020. FOA og Ældre Sagen er
kontaktpersoner for partnerskabet, og I er velkomne til at kontakte dem for
deltagelse i partnerskabet.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke
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